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VIKTIGA FAKTA/SLUTSATSER 
 
Med utgångsläge i det faktamaterial som redovisats utkristalliseras strukturer och karaktärer som bör 
beaktas när samhället utvecklas. Nedan följer en redovisning av de värden till vilka hänsyn bör tas vid 
en utveckling av Ljungbyholm. Därefter det följer idéer och planmässiga förslag på hur samhällets 
attraktivitet kan ökas. 

från ”kommunala och statliga beslut som påverkar markanvändningen” 
 
Ur de kommunala underlagsmaterialen finns flera allmängiltiga påståenden som exempelvis: 
Att stärka infrastrukturer och nyttja gjorda investeringar 
Att skydda vattenanknutna natur-, kultur- och fritidsintressen 
Att arbeta för lokalt omhändertagande av dagvatten 
Denna typ av påståenden tas inte upp särskilt eftersom jag anser att detta är lite av en självklarhet i 
dagens samhällsplanering. 
 
De statliga restriktionerna finns med i den kommunala översiktsplanen och redovisas därför inte  här. 
 
Nedanstående karta visar värden att beakta, hämtade från de kommunala beslutsunderlagen. 
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4. Div fornminnesområden 
5. Förslag på utbyggnadsområden 
6. Allmänna intressen enligt ÖP 
      (Se under ”FAKTADEL” för mer detalj) 
7. Naturreservat  

andlar alla mindre tätorter utanför Kalmar i en relativt allmän 
rättvisa förordar översiktsplanen att det upprättas en fördjupad 

holms samhälle finns ingen fördjupad översiktsplan. I gällande 
de mål och hänsynstaganden som kan tolkas på olika sätt när 
enivå.  
ygdens framtida utveckling. Väl hanterat kan dessa på olika sätt 
rde. 
för bebyggelse i sydöstra delen av samhället ligger inom 
vården (5A). Området utmed Mörevägen ligger inom området 

(5B). För Fruskogsområdet finns inga uttalade restriktioner (5C). 
rådet, som idag används som ”skolskog”, bör bevaras. Området 
ar en central placering i samhället. Tätorten omges i stort sett av 
området värderas högre. En utveckling av samhället i sydostlig 
överskådlig tid.  
ruskogsområdet tillkom var det andra restriktioner som gällde 
v jordbruksmark”. Även flytten av väg E22 har gett nya plan-
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Övriga kommunala underlagsmaterial har även de en allmän hållning. Bostadsförsörjningsprogrammet 
kan dock ge vägledning för vilken typ av bebyggelseformer som efterfrågas. 

från ”Ljungbyholms utveckling, kulturell bakgrund” 
 
På kartan nedan redovisas värden som framkom vid den historiska analysen. 
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Ljungbyholms historiska bakgrund är tydlig och finn
privata personer har gett ut böcker och skrifter jä
historiska värdena är, som tidigare nämnts, viktiga 
tillbaka får man inte glömma spåren från 1900-talets 
samma sätt som tidigare tidsepoker. ”Årsringarna” är
betydelsefulla. 1900-talet präglades av egnahemsutb
och koncentrerades i sin placering.  
Ljungbyån har haft och har en central betydelse i sam
handel och bebyggelse uppstod. Senare fick ån betyd
den ett värde för bebyggelse. 

från SWOT-analysen 
 
Analysen enligt SWOT-metodiken visade på styrkor,
fysiska och psykiska miljöer. Områden i den fysiska 
(höga hastigheter), tung trafik på Tunnbindareväge
anläggningen i det nordvästra bostadsområdet. 
Centrumdelen upplevs av tillfrågade som otydlig dä
bättre.  
I enkäten framkom det även önskemål om lokaler för
boll att göra.  
Kulturutbudet är bra men tillfrågade ser gärna en utö
som en stor tillgång av många. 
En annan aktiv rörelse i bygden är pensionärsförening
vill flytta från sina villor.  
Att bygga på styrkorna, eliminera svagheterna, utny
av hoten visar på att det finns möjligheter till förän
samhällets attraktionskraft.  
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s dokumenterad. Både hembygdsföreningen och 
mte statlig och kommunal dokumentation. De 
för bygdens framtida utveckling. När man tittar 
mitt och slut. Dessa finns inte dokumenterade på 
 inte lika tydliga men för framtiden kan de vara 
yggnaden och en handel som omstrukturerades 

hället. Förr var det en transportväg kring vilken 
else för rekreation och fritid och i dag tilldelar vi 

 svagheter, möjligheter och hot både i samhällets 
miljön som utpekas som svagheter är Mörevägen 
n och dåliga parkeringsmöjligheter vid idrotts-

r en pendelparkering borde skapas och skyltas 

 ungdomsaktiviteter som inte har med idrott/fot-

kning/utvidgning av aktiviteterna. Ljungbyån ses 

en vilken efterfrågar lägenheter för de äldre som 

ttja möjligheterna samt mildra/dämpa effekterna 
dring. Detta ger en möjlighet att stärka och öka 
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Genom att visa på möjligheter i den fysiska miljön ges en möjlighet till utveckling av handeln och 
servicen i samhällets centrumdel. Genom att se över den fysiska miljön i centrumdelen kan också 
trafiksäkerheten för trafikanter och då särskilt de oskyddade, ökas. 
Det rika föreningslivet är en samhällsstyrka som ibland är lätt att förbise. Att människor som bor i 
södra kommundelen är intresserade av vad som sker i samhället finns det ett bra exempel på. 1998 
beslutade fullmäktige om en ny organisation, den lokala nämnden för södra kommundelen skulle 
under mandatperioden utvecklas till en kommundelsnämnd. Projektet slog väl ut och man beslutade att 
förlänga kommundelsförsöket ytterligare en projektperiod under 2002-2006. Två gånger har 
medborgarenkäter genomförts, år 2000 och 2004, vilka visar på att majoriteten av de tillfrågade är 
positiva till organisationen. Mycket tyder på att försöket kommer att permanentas. Ett sätt att bygga på 
styrkorna som jag ser det. 
En nybyggnation av lägenheter anpassade till äldre och även enbostadshus eliminerar framkomna 
svagheter. Rätt planerat kan de också främja möjligheter samt mildra/dämpa effekterna av hoten. 
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Idrottsanläggning  Viktiga trafikstråk
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PLANFÖRSLAG  
 
Jag har valt att titta närmare på centrumdelen, kan den tydliggöras och utvecklas? Att utveckla 
centrumdelen innebär i sin tur att jag även har tittat på Mörevägen. Vilka åtgärder kan göras för att 
sänka hastigheten på genomfartstrafiken? 
Framtida bebyggelseområden och tillgängligheten till Ljungbyån finns också med i mitt förslag. 
I analysen har det även framkommit andra synpunkter och önskemål som jag inte tar upp i det 
planmässiga förslaget men som jag ändå vill kommentera. 

resonemang utanför förslaget 
För att öka möjligheterna att utveckla förenings- och kulturlivet krävs i grunden ändamålsenliga 
lokaler. Detta kan man i vissa fall klara genom att se över vilka kommunala och privata lokaler som 
finns. Kan dessa sedan utnyttjas effektivare eller användas 
på ett mer ändamålsenligt sätt kan man lösa lite av proble-
matiken. Samutnyttjande ingår även i denna tanke. Men först 
måste det naturligtvis finnas ett intresse och en drivande 
kraft för att påbörja en utveckling av densamma. Samarbete 
mellan kommun, skola och föreningsliv är ett måste. 
Nya/fler parkeringsplatser vid idrottsplatsen i nordväst har 
efterfrågats. Här föreslår jag att man ser över på vilket sätt 
den allmänna platsmarken används i området, kan den 
”effektiviseras”. Kanske kan man ”nagga lite i kanterna” på 
de ytor som idag ingår i idrottsplatsen. I samband med 
översynen bör man också titta på övriga idrottsanläggningar i samhället. Sydväst om skolan finns en 
grusad yta/plan och mitt i samhället, väster om verksamhetsområde, finns en fotbollsplan. 

Idrottsanläggning i den nordvästra delen 
av samhället 

Mörevägen 
Mörevägen/gamla E22 är fortfarande en genomfartsled/huvudgata även om trafiktrycket har minskat. 

Problemet idag är att bilar ofta kör över tillåten 
hastighet. Trafiksäkerheten sätts ur spel och 
olycksrisken för alla trafikanter, men särskilt för 
oskyddade, ökar. En annan konsekvens är att 
trafikanter blir mindre uppmärksamma på att det 
finns en centrumdel där de kan stanna till och 
uträtta ärenden.  
Vägen är idag dimensionerad som en större 
genomfartsled (tidigare riksväg E22) med en 
gatubredd på ca 13 meter. Vägens karaktär blir på 
detta sätt ”vilseledande”. Som man kan se på 
bilden är separeringen mellan de olika trafik-
slagen endast ritad/markerad på vägen. Gatu-
rummet upplevs dominant med sin bredd. Detta 
gäller för sträckningen norrut från centrumdelen. 

Södra infarten mot centrum har byggts om och har en bredd på ca 8 meter. Här finns också en separat 
gc-väg parallellt med Mörevägen. Inom bebyggelseområdet är hastigheten satt till 50 km/t och utanför, 
fram till anslutning av E22, 70 km/t. 

Mörevägen, från nordost med blick mot centrumdelen 
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Vägsträckan genom samhället kan delas in i 
olika delsträckor:  
1. Vägen kantas av det öppna jordbruksland-

skapet, kulturlandskap. Ljungbyån omslut-
en av grönska kan skönjas från vägen. 

2. Vägen närmar sig tätorten. På ena sidan 
villabebyggelse och på den andra sidan 
odlad jordbruksmark. 

3. Vägen kantas av villabebyggelse. De flesta 
byggnaderna är indragna från vägen och 
tomtgränsen är markerad med staket eller 
häckplantering. En färgaffär finns inom 
denna vägsträckning. 

4. Centrumdel – olika rörelseriktningar av 
trafik och oskyddade trafikanter 

5. Hållplatsområde för bussar. Här sker byten 
mellan söder/norrgående trafik och trafik i 
västlig riktning. 

6. Bebyggelsen glesas ut. Trevägskorsning, 
väg till skola och kyrka.  

7. Vägen lämnar sig tätorten. På ena sidan om 
vägen odlad jordbruksmark och på andra 

sidan villabebyggelse. Möbel och TV-handel finns på denna vägsträckning.  

 

 

 

 

 
 

8. Vägen kantas av det öppna jordbrukslandskapet 
 
Flera av villatomterna har direktutfart på Mörevägen. Gatubelysning finns på båda sidor om vägen 
inom analysområdena 2-7. Inom analysområdena 1 och 8 finns belysning endast på ena sidan väg-
banan. 
Målet är att skapa en väg som känns ”intimare” för att minska hastigheterna och därmed olycks-
riskerna. Ett annat mål är också att lyfta fram samhället så att det syns att det har en central roll i 
området. En översyn och ombyggnad av Mörevägen krävs främst mellan analysområdena 1 till 5. 
I dagsläget finns inget direkt karaktäristiskt landmärke som syns på håll, eventuellt kan det skapas ett.  
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Mörevägen – analysområde 7, 4 och 1
rslag Mörevägen 

nalysområde 1 
om detta gaturum krävs två körfält samt gång- och cykelbana. I detta arbete har jag också föreslagit 
t bebyggelseområde längs vägens norra sida, mellan befintlig bebyggelse och avtagsväg mot 
ekanten.  En busshållplats på vardera sidan av vägen bör också tillskapas. Hastigheten bör sättas till 
 km/t fram till föreslagen ”port” där hastigheten sänks till 50 km/t.    
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Mörevägen 

 
 
 
Lite senare efter infarten från Kalmar mot Ljungbyholm
vägen, så att trafikanter närmar sig samhället i en 
trädplanteringar liksom till de större jordbruksfastigheter
samtidigt som trafikanter uppmärksammas på att vägen le
Mörevägen är idag 13 meter bred inkluderat vägrenar
avtagsväg mot Trekanten och nytillkommande bebygg
körfältsbredd. Ca 100 meter efter minskad vägbredd an
principskiss ovan, för att ytterligare förstärka att man n
utmed Mörevägen upphör där bebyggelsen börjar. Därefte
staket eller häck samt grönska.  
Gatubelysningens utformning går jag inte in på men h
använda sig av trädplanteringen. 
 

Analysområde 2 och 3 
När utbyggnad skett som i förslaget kommer analy
analysområde 3. Det vill säga bostadsbebyggelse på båd
till 6 meter med bibehållen hastighet, 50 km/t. 
 

Principskiss av vägprofil med 
 föreslås att det planteras större träd utmed 
allé. Utmed vissa gator i samhället finns 
na. Tanken är att tydliggöra denna tradition 
der mot något speciellt. 
. Förslaget innebär att ca 200 meter innan 
else minska ner vägens bredd till 8 meter 
läggs en så kallad ”port” till samhället, se 
ärmar sig tät bebyggelse. Trädplanteringen 
r tar trädgårdens avgränsningar vid i form av 

är finns möjligheter att experimentera och 

sområde två att ha samma karaktär som 
a sidor om vägen. Körfältsbredden minskas 

 
6 m brett körfält. 
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Analysområde 4 och 5 
Ingår i centrumdel, se nedan. 

centrumdelen 
Navet i ett samhälle är servicen. För Ljungbyholms del är det tillgången till vård, skola och omsorg 
samt att handla mat och att kunna utföra enklare bankärenden som är grunden till livskraft. För att 
handeln ska kunna utvecklas krävs att den är synlig/tydlig och att det finns utrymme för utveckling. 
Ljungbyholm är den ”lilla” centralorten för landsbygdens hushåll och här gissar jag att de flesta utifrån 
väljer bilen för att komma hit. Centrumdelen står i stark relation till Mörevägen. De mer dominanta 
affärs- och serviceverksamheterna ligger en bit in från Mörevägen med en parkeringsplats emellan. 
Hela centrumdelen med affärer, bensinpump, pressbyrå och busshållplats kan upplevas som 
rörig/splittrad, ”läsbarheten” för trafikanten är inte helt lätt.  
 
 

 
 
 
 

Bilden till vänster är tagen från busshållplatsen med sikte 
mot norr. I mitten av bilden kan bensinpumparna 
skymtas. Inom detta område möts bilister som tankar, 
lokala bussar samt de bilister som snabbstoppar vid 
Pressbyrån. (Området markerat med röd ring på karta och 
fotografi.) 
Målet är att öka läsbarheten för gående, cyklister, bussar, 
bilister som ska tanka, bilister som ska uträtta ärenden, 
pendlande bilister ska parkera över dagen etc. Var finns 
det plats för kulturarrangemang och andra lokala 
evenemang som kan skapa möten och samhörighet? 
Lite mer utspritt på östra sidan om vägen finns 

fackhandel som exempelvis möbelaffär, radioaffär och färgaffär. 

Inf till parkering 

Matvaruaffär med 
postservice 

Sv kassaserviceBostäder, pizzeria o bank 

Vårdcentral med 
parkering mot väster 

Busshållplats 

Pressbyrå med 
”vild” parkering

Sockenmagasin 

Blomsteraffär, 
frisör o bostäder 

Omr för varutransporter 

Bensinpumpar 

I analysen har det framkommit att det är ett problem med tung trafik på Tunnbindarevägen, den väg 
som ligger väster om centrumdelen. Det är från denna väg som varutransporterna ansluter till 
livsmedelsaffären. Klagomålen har då gällt lastbilar som har kört Tunnbindarevägen norrifrån istället 
för att ta Mörevägen och ansluta till Tunnbindarevägen söderifrån. Problemen bör i dagsläget ha 
minskat med anledning av att kommunen har anlagt vägbulor på vägens norra del. 

förslag centrumdelen 

utomhusscen 
Det skulle vara möjligt att göra en lite mindre utomhusscen bakom sockenmagasinet. Scenen kan vara 
en fast konstruktion eller en enklare konstruktion som kan monteras upp eller ner efter behov.  
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                     Område bakom sockenmagasinet där en utomhusscen placeras 

centrumdel (se även skiss nedan) 
En grundförutsättning för att få en bra överblick över centrumdelen är att det går att urskilja olika 
användningsytor. Detta kan göras genom olika markbeläggningar och/eller växtlighet. En tydlig 
skyltning på gc-väg och allmän väg är också av vikt. 
De förändringar jag föreslår är: 
• Att byggnaden som inhyser Pressbyrån rivs. Intilliggande tegelbyggnad får en liten tillbyggnad där 

Pressbyrån med fördel kan placeras. 
• Att flytta bensinpumparna från tegelbyggnadens östra sida till söder om. 
Av miljöskäl borde bensinpumparna flyttas från samhället men jag anser att de ska finnas kvar. De 
utgör en viktig del i lockelsen till handeln liksom Pressbyrån. Dessa två verksamheter är mötespunkter 
särskilt då övrig handel är stängd. Vinsten med att göra denna omstrukturering är att in- och utfart 
för både bussar och ”kunder” blir tydliggjord. Området framför frisörsalongen blir bilfri. Samtidigt 
blir parkeringen tydligare för dem som bara ska stanna till för att handla i pressbyrån. En bättre 
cykelparkering intill busshållplatsen kan samtidigt skapas. 
• Att ändra på infarten till parkeringsyta vid vårdcentral. 
På detta sätt får man bort biltrafiken som passerar framför vårdcentralen för att parkera inom detta 
område. Det möjliggör samtidigt en särskild pendelparkering som efterfrågats. Varutransporter till 
pizzerian kan ske på säkert sätt. Vid ett av mina besök såg jag att de körde pågcC-vägen. 
• Att skapa en torgyta. 
Här finns utrymme för ytterligare handel/verksamhet. Ytan kan även användas vid evenemang av 
diverse slag som handel eller föreningar kan anordna. I tegelbyggnaden (blomsteraffär och frisör) 
finns lediga lokaler. Olika typer av markbeläggning ska visa på att denna plats är speciell. Som 
avskiljare mot parkeringen kan pollare med belysning sättas upp eller avskiljas med växtlighet. 
• Att skapa nya ytor för ev framtida utveckling av handeln 
Genom att stänga av Tomtebyvägen och flytta infarten till parkeringen kan ny handelsyta skapas. Ny 
infart till Tomtebyvägen görs genom den idag avstängda Bäckerströms väg. 
• Att låta torg-, parkerings- och vägytor ”flyta” ihop. 
Samma beläggning används på Mörevägen från centrumdelens början i norr till busshållplats i söder. 
Även parkering och torgyta ska ha samma beläggning. Dessa ytor samt busshållplats och Mörevägen 
fram till övergångsställe vid sockenmagasinet kan vara upphöjt. Hastigheten sätts till max 30 km/t på 
Mörevägen inom detta område.  
Exempel finns på upphöjd fyrvägskorsning som belagts med samma material som på trottoarer ibland 
annat Norrköping Det visar sig att bilisterna ökar sin uppmärksamhet och att säkerheten har ökats för 
alla trafikanter. I Ljungbyholm är förutsättningarna annorlunda och här ”flyter” parkeringen ut på 
Mörevägen. För att hjälpa till med ”vägledningen” planteras mindre träd runt parkeringen. Biltrafik 
är inte önskvärt på torgyta eller i direkt anslutning till affärsverksamheterna.  
• Att se över gc-nätet. 
Trafiksäkerhet. 
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Utvecklingsom-
råde för handel 

Tomtebyvägen 
stängs av 

Pendlarparkering 

Nytt läge för 
pressbyrån 

Frisör o blommor 

Torgyta 

Bank o pizzeria 

Matvaruaffär 

Parkering 

Vägbula 

Tunnbindarevägen 

Kassaservice 

Fackhandel 

Korttidsparkering 30 km/t 
Mörevägen 

Vårdcentral 

Nytt läge för 
bensinpump 

Busshållplats 

Mörevägen 

Sockenmagasin 

 Plats för 
utescen  Vägbula 
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bebyggelseområden 
I analysarbetet har det framkommit att det saknas bostäder/lägenheter för äldre som vill flytta från sin 
villa. I dagsläget finns det byggbara tomter inom planlagda områden, det som saknas är attraktiva 
tomter i lägen som kan locka till inflyttning.  

Jag föreslår att nya bebyggelseområden (A, B) ska läggas 
på båda sidorna intill Mörevägen vid infarten från Kalmar 
samt söder om Ljungbyån på Mörevägens västra sida 
(omr. C). Marken används i dag för spannmålsodling 
inom jordbruket. I kommunens översiktsplan finns om-
råde A utpekat som framtida markområde för bostäder. 
Detta område samt det område som utpekas söder härom 
(omr. B) ligger inom områden som utpekats som värde-
fulla för friluftsliv och rekreation. Jag ser inga motsätt-
ningar i detta. De allmänna intressen som finns utpekade 
har inga exakta gränsdragningar och förslaget ligger i 
utkanten av ”utpekat intresseområde”. Genom att 
exploatera och göra marken tillgänglig för allmänheten 
kan syftet med det allmänna intresset stärkas. Det 
föreslagna bebyggelseområdet söder om Ljungbyån 
ligger inom riksintresset för kulturmiljövården. Inte heller 
här anser jag att föreslagen bebyggelse motsätter sig riks-
intresset. Innan en eventuell planläggning påbörjas här 

krävs det arkeologiska undersökningar av marken. 

B 

C 

A 

  
Den bebyggelse som föreslås intill Mörevägen hjälper till att öka känslan av att man kommer in i ett 
samhälle. Ny bebyggelse visar också att här är det någon som vill satsa och som tror på detta samhälle 
(attraktivitet).  Det bör eftersträvas nya bebyggelseformer med ett modernt arkitektoniskt uttryck. 
Detta för att skapa en kontrast till den befintliga bebyggelsen samt för att skapa nya ”årsringar” i 
samhället. 
 

 

Skiss visande föreslagna 
utbyggnadsområden A och B. 
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Ljungbyån 
Ljungbyån slingrar sig likt en orm kring och delvis genom 
Ljungbyholms samhälle. Nordväst om samhället finns fina 
utflyktsområden som nyttjas av skolor och allmänhet. Det 
förekommer även sportfiske under tillåtna perioder. Följer 
man ån mot havet kommer man till Hossmo med sin 
medeltida kyrka. Utmed ån finns flera forminnesområden. En 
å som slingrar sig genom landskapet i en bana som naturen 
skapat är ”naturligt” vacker i sina möten med terrängen. På 
vissa ställen skapade av naturen självt men även där män-
niskan påverkat mötet. 
I Ljungbyholm finns möjlighet att vandra utmed ån men inte 

överallt. Det saknas också övergångar för att kunna ta/skapa en större naturrunda med ån som 
huvudattraktion.   
 
Tanke är att ha en markerad slinga 
runt samhället med stoppunkter 
vid historiska och natursköna 
miljöer. Från denna slinga kan 
man sedan välja att ta en mindre 
runda på befintliga vägar i sam-
hället eller att utvidga den i någon 
av riktningarna som pilarna visar. 
Även dessa stråk kan markeras i 
terrängen. I möjligaste mån ska ån 
kunna följas. Där det är svårt kan 
gångbroar byggas enligt exemplet 
nedan. Slingan kan utvecklas med 
informationsskyltar och rast-
platser. Eftersträvansvärt är också 
att slingan helt eller delvis är 
tillgänglig för rörelsehindrade. En 
anledning till detta är att det vid 
Binga, intill Ljungbyån mot 
Hossmo, finns en golfbana som är 
handikappanpassad. 
 
 

 
                              Exempel på hur man kan lägga gångbro över vatten när framkomligheten 

    på land är svår 
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AVSLUTANDE REFLEKTION 
När det hade blivit bestämt att jag i mitt examensarbete skulle arbeta med Ljungbyholms samhälle 
satte jag mig ner och funderade över vad jag spontant visste om samhället. Resultatet blev att jag inte 
visste så mycket. Jag hade egentligen bara passerat igenom samhället ett oräkneligt antal gånger och 
beslutade mig för att åka dit, gå runt och ”känna” av samhället. Denna vandring har jag beskrivit 
tidigare i arbetet. Därefter tittade jag på det historiska ursprunget, kommunala och statliga beslut samt 
intervjuade boende och verksamma i samhället. Vad har då resultatet blivit, kan det vara möjligt att 
öka attraktionsvärdet för att vända en sviktande befolkningsmängd? Ja, för Ljungbyholms del tror jag 
det! 
 
Detta är ett examensarbete och jag kunde och kanske borde ha varit mer ”fri” i mina förslag till 
förändringar. Varför har jag då inte gjort några drastiga förändringar utan byggt på det som finns? Man 
kan likna Ljungbyholm, med ursprung från vikingatiden, med en gammal byggnad eller bil. Värdet 
stiger om förändringar och renoveringar genomförs på ett varsamt sätt. Ett levande samhälle måste 
förändras med tiden och själva förändringen bör också spegla den tidsålder den representerar. Men 
frågan är om förändringen ska ”placeras över” eller ”placeras in”. I detta arbete har jag försökt att 
”placera in” förändringarna. 
 
Det finns starka värden att bygga på och utveckla. I första hand tänker jag då på att föreningslivet är 
starkt i området och det positiva gensvaret från de boende med att ha en egen kommundelsnämnd. 
Grunden för en positiv utveckling, vad det än gäller, är att det finns människor som aktivt engagerar 
sig och samarbetar. Samhället är greppbart i sin storlek och med egen kommundelsnämnd har man de 
politiska besluten nära vilket bör underlätta processer och snabba beslut som ibland måste till. 
Kommunen kan bli bättre på att visa att man tror på och vågar satsa i de mindre samhällena. Detta 
genom bland annat det kommunala bostadsbolaget och med ett engagerat planeringsarbete som också 
visar på resultat och genomförande. 
 
Analysarbetet har visat på vilka områden som kan utvecklas för att höja de samhälleliga värdena. Jag 
valde att titta närmare på centrumdelen, Mörevägen, framtida bebyggelseområden samt Ljungbyån.  
Hur stor nytta hade jag av analysarbetet? Redan vid min första intervju med anställda på kommun-
delskontoret så stärktes min bild som jag beskrev i programmet för examensarbetet. SWOT-analysen 
bekräftade och motiverade förslaget. Därmed kan övrigt analysarbetet verka överflödigt. Nu tror jag 
inte det riktigt är så men man kan fundera över om man ska ändra ordningen när i processen man gör 
analysarbetet. 
 
Efter en diskussion med stadsarkitekten i Kalmar kommun är jag benägen att hålla med honom om att 
man ibland tar analysarbetet på för stort allvar och tittar på alla problem först innan man tittar på 
möjligheterna. Förenklat bygger hans tankar på att man i planeringsprocessen först börjar med en 
”snabbanalys” av platsen/området för att sedan inrikta sig på att diskutera behoven och möjligheterna. 
Genom att tidigt i processen illustrera olika alternativ på vad man vill uppnå ges möjlighet att skapa en 
positivare samsyn hos de olika aktörerna. Först därefter tittar man mer detaljerat på vilka hinder som 
finns för ett genomförande, då kan man arbeta för att lösa dessa på ett konstruktivt sätt. 
 
Med människors vilja att engagera sig som grund, att genom analyser visa på värden samt 
tillhandahålla verktyg tror jag på en positiv utveckling där samhällsinvånarna, tillsammans med 
kommunen arbetar framåt. Detta kan i sin tur ge positiva signaler till privata aktörer inom 
bankväsende, byggbransch och företagare. Metoden kan appliceras på alla samhällen som hamnat i 
skymundan från de stora centralorterna. Däremot är det inte säkert att alla har samma förutsättningar 
att lyckas som jag tror att Ljungbyholm har. 
 
Jag har vid olika tillfällen under arbetets gång besökt samhället för att titta på olika detaljer och 
fräscha upp minnesbilder. Vid ett tillfälle gick jag samma runda som jag gjorde vid min beskrivna 
första rundvandring. Efter att ha utökat min kunskap om samhällets historia, kändes en större värme 
för samhället och en känsla av att vilja vara delaktig i framtida förändringar. Jag tror starkt att det är 
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möjligt ”att genom analys av Ljungbyholms olika strukturer och samhällsservice hitta och lyfta fram 
värden som planmässigt kan öka samhällets attraktivitet”. 
möjligt ”att genom analys av Ljungbyholms olika strukturer och samhällsservice hitta och lyfta fram 
värden som planmässigt kan öka samhällets attraktivitet”. 
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